Identiteit
De Beleving Interieur en meer BV
Basicweg 15 A
3821 BR Amersfoort
(085) 0404176
KVK 64929620
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Burgerservicenummer (BSN)
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16
jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Het doel
Wij verwerken persoonlijke gegevens met als doel:
•	Contact. Als je contact met ons opneemt via het contactformulier, dan gebruiken wij je gegevens
om je te kunnen bellen of e-mailen, je vraag te beantwoorden of een afspraak te maken.
•	Bestellingen & projecten. Heb je iets besteld of werken wij aan een project voor jou? Dan
gebruiken we je gegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en voor het afhandelen
van de betaling.
•	Sollicitatie en stage. Ga je stagelopen bij ons of heb je gesolliciteerd? Dan gebruiken wij de
gegevens om contact te leggen en een afspraak te maken.
• Belasting. Denk aan gegevens die bij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Concrete bewaartermijnen
• Gegevens contactformulier: leidt je aanvraag niet tot een bestelling of project: 3 maanden
• Bestelling of project: tot 1 jaar na afronding.
• Facturen en financiële administratie: 7 jaar
• Logfiles internetgebruik en netwerk: 6 maanden
•	Sollicitatiegegevens: tot 4 weken na beëindiging van de procedure, met toestemming tot maximaal 1 jaar
• Personeelsgegevens: tot 2 jaar na uitdiensttreding
• Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden: tot 7 jaar na uitdiensttreding.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. We zullen gegevens alleen verstrekken als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek hiervoor indienen bij ons via twan@debelevingbv.nl.
Tot slot wijzen we je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons via twan@debelevingbv.nl

